ŚWIĘTA 2018
23.12 - 26.12.2018

Zapraszamy do spędzenia tych pięknych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
którą przygotujemy dla Państwa właśnie w Hotelu Hel. Program pobytu charakteryzuje się przede wszystkim
tradycją, a także pozwala nowocześnie spędzić czas Bożego Narodzenia.
OFERTA SPECJALNA ZAWIERA:

POKÓJ

• 3 x nocleg ze śniadaniem w komfortowo, wyposażonych pokojach,
• 1 x kolacja w formie bufetu,
• 1 x kolacja wigilijna przy dźwiękach tradycyjnych, polskich kolęd,
• 2 x uroczyste śniadanie w dniu 25.12 i 26.12,
• 2 x uroczysta obiadokolacja w dniu 25.12. i 26.12,

POBYT 4-DNIOWY
(3 NOCLEGI)

Pokój - 1os.

1270 PLN

Pokój - 1os. BEZ BALKONU

1900 PLN

Pokój - 2os. z balkonem

1960 PLN

APARTAMENT

3300 PLN

• upominek świąteczny dla każdego dziecka,
• rodzinne warsztaty zdobienia i lukrowania pierników,

DOSTAWKI:

• prezent od hotelu dla każdego dziecka do lat 12,

Dostawka dla dziecka 0-5 lat

• parking,

Dostawka dla dziecka
6-12 lat

70 PLN / doba

Dostawka dla dziecka
powyżej 12 lat

140 PLN / doba

• dostęp do Wi-Fi,
• wyjątkowa karta stałego Gościa*.

pobyt gratis

(*status stałego Gościa upoważnia do 5% zniżki na kolejne pobyty w Hotelu)

ZAWSZE DLA NASZYCH GOŚCI W CENIE NOCLEGU:
• mmożliwość podładowania baterii w wodnej strefie SPA a w tym nielimitowane korzystanie ze
strefy basenowej z sauną suchą i parową
• aromatyczna kawa lub herbata na pożegnanie w dzień wyjazdu,

OFERTA OBEJMUJE MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA POKOJU
TYPU STUDIO – DWA POKOJE DWUOSOBOWE, ŁĄCZONE Z
DWOMA ŁAZIENKAMI.
O szczegóły pytaj, pisząc na adres: marketing@hotelhel.com
Podane ceny są cenami brutto.
Powyższe ceny mogą ulec zmianie.
Opłata miejscowa:
Opłata miejscowa: 2,00 PLN/osoba/doba płatna podczas
meldunku w recepcji hotelu.

TYLKO DLA DZIECI W HOTELU HEL:
• Klub Malucha Foklandia wyposażony w bezpieczne
zabawki dla każdego dziecka,

Zwierzęta: 30PLN/doba
Warunki rezerwacji pobytu:

• gry planszowe i edukacyjne książeczki do wypożyczenia
w hotelowej recepcji,

• Rezerwacje muszą zostać zagwarantowane przedpłatą w ciągu
3 dni od daty dokonania rezerwacji wstępnej.

• podczas posiłku: krzesełka do karmienia,
• dziecięce kanały telewizyjne,

• W przypadku braku przedpłaty w powyższym terminie Hotel
zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

• akcesoria basenowe,

• Przedpłata jest bezzwrotna i nie może zostać przeniesiona na
inne zamówienia.

• pobyt dziecka 0-5 lat bez łóżeczka/dostawki - 0 PLN

• Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji planu
atrakcji.

MASZ PYTANIA?
Zadzwoń: +48 663 127 125 lub napisz: rezerwacje@hotelhel.com

www.hotelhel.com

